I rampljuset

TEATER & DANS I LINKÖPING

HÖSTEN 2016

Höstens teater &
dans i Linköping
– en snabbtitt:

ONSDAG

ONSDAG

31 aug

14 sep

Talley´s Folly
TORSDAG

29 sep

Meeting you
TORSDAG

3 nov

Hallå! Popmusik, kickar
å kläder
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TISDAG

4 okt

Tove Jansson – Den
avslöjande tröstaren
LÖRDAG

19 nov

Svenska hijabis

TORSDAG

För allas trevnad
TISDAG

20 okt

25 okt

I wish her well
ONSDAG

JUCK
ONSDAG

23 nov

30 nov

Fäboland

Nina – a story about
me and Nina Simone
Klipp ur och spara!

Biljettförsäljning
Biljetter kan bokas redan nu på www.tickster.com och finns även att köpa
på Skådebanan, tis kl 11.00–18.00 och ons-fre kl 11.00–15.30,
tel: 013-12 88 73. I samband med föreställningarna säljs biljetter på Saga
från kl 18.00 - så länge det finns biljetter. Köpta biljetter återlöses ej.
OBS! Köp av biljetter till föreställningen Hallå! Popmusik, kickar å kläder kan
endast göras på Konsert & Kongress, Turistbyrån eller via www.ticketmaster.se

”Teater är det
viktigaste i världen”
ur Farlig midsommar av Tove Jansson

Adresser:
Sagateatern: Borgmästaregatan 9, intill Stora Torget, tel: 013-20 53 62
(en timme före föreställning)
Skådebanan: Drottninggatan 40
Crusellhallen Konsert & Kongress: Konsistoriegatan 7

Erbjudanden
Alla erbjuds att köpa fyra biljetter till priset av tre. Välj fyra föreställningar
ur höstens utbud på Sagateatern och betala för tre (den billigaste är gratis).
För den som inte har Scenpass är det billigare att bli medlem och få ett pass,
än att betala ordinarie pris. Vi erbjuder även möjligheten att se två dansföreställningar
- Meeting you och I wish her well - och bara betala för en.
Grupprabatt
Fem biljetter till samma föreställning ger tio procent rabatt. Tio biljetter eller fler ger 20
procent. Rabattbiljetter bokas genom mejl till rabatt@karil.se. Bokningen konfirmeras med
svarsmejl. Rabattbiljetterna hämtas på Skådebanan senast dagen före föreställningsdagen.
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Medlemsmöte 31/8 – höstens program
och en Pulitzervinnande dramakomedi
Onsdag 31 aug kl 17.30 håller KARIL sitt höstmöte för medlemmar på Sagateatern.
Som medlem får du en kallelse. Höstens program presenteras och du bjuds även på
Teater C:s uppsättning av Talley´s Folly. Originalet sattes upp på Brodway 1979 och året
därpå vann pjäsen Pulitzerpriset för drama. Läs mer på sidan 6. På mötet bjuds du även
på fika. Varmt välkommen!

Passa på att bli medlem och se föreställningen gratis
Du som inte är medlem i KARIL är välkommen till föreställningen Talley’s Folly 31 aug kl 19.00.
Som icke-medlem betalar du 150 kr men då ingår Scenpass och ett års medlemskap i KARIL,
vilket ger rabatt på alla våra föreställningar plus rabatter på mängder av andra teatrar i
hela landet.

Sagt om KARIL och Sagateatern
under våren 2016
”Den turnerande Tigern drog genom Europa och Sverige och
landade på Sagateatern i Linköping. Tack för ett av de bästa
mötena med publik och arrangörer vi hade under året!”
Jonas Sjöqvist, skådespelare

Foto: Urban Jörén
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Så blir du medlem
– se sista sidan!

KARIL – kulturarrangörer i Linköping
– en av drygt 230 riksteaterföreningar
KARIL är en av drygt 230 teaterföreningar som äger Riksteatern.
Föreningen bildades 1998 och har ca 600 medlemmar. KARIL drivs på ideell grund och
verksamheten har stöd av Kultur- och fritidsnämnden, Linköpings kommun. Föreningen
samarbetar med Skådebanan, Östgötateatern, Arenabolaget i Linköping, Dansnät
Sverige, Linköpings Symfoniorkester, Dans i Öst/Region Östergötland och ung scen/öst.
Medlemskap i KARIL ger genom Riksteaterns Scenpass rabatt på priset till
Riksteaterföreställningar och på föreställningar hos ett mycket stort antal teatrar
i hela Sverige. En förteckning över förmåner finns på www.riksteatern.se.
Dessutom ger Arenabolaget en stor rabatt på lösbiljetter till konsertserien
Förstklassiker med Norrköpings Symfoniorkester på Konsert & Kongress.
KARIL arrangerar ca 20 föreställningar per år och ser som sin uppgift att komplettera
övrigt utbud i Linköping med de bästa föreställningarna från turnerande teatrar i
Sverige. Föreställningarna ses av ca 4000 åskådare.
KARIL:s styrelse har sju medlemmar. Ordförande är Erik
Malmberg och repertoaransvarig är Ulrika Reinholdsson.
Se även www.karil.se
I den regionala föreningen Riksteatern Östergötland ingår
tolv lokalföreningar. Riksteatern Östergötland har en
anställd teaterkonsulent: Ulf Thörn.

Vår scen
Sagateatern är en liten och intim teater
där publiken kan uppleva scenkonst på
nära håll. Kan det bli bättre?!
Botrygg fortsätter att stödja stadens
kulturliv genom att bjuda sina
hyresgäster på två biljetter till
valfri KARIL-föreställning.
Väl mött!

Erik Malmberg, ny ordförande
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31
aug

Foto: Sven-Olov Ahlgren

Pulitzervinnande
romantisk
dramakomedi:

14
sep

Foto: Jonatan Svennered

Nyskrivet om feministisk
kamp och ”mansplaining”:

För allas
trevnad

Talley’s Folly

Ons 14 sep, 19.00, Sagateatern
Medverkande: Tove Wiréen, Åsa
Gustafsson och Lotta Wenglén
Regi: Nina Haber
Låtskrivare/kompositör: Lotta Wenglén
Scenografi, kostym och ljusdesign:
Karin Dahlström och Åsa Holtz
Ljus & ljudtekniker: Kicki Olsson
Inspiration: Män förklarar saker för mig
av Rebecca Solnit
Speltid: ca 1 tim 30 min, ingen paus

Ons 31 aug, 19.00, Sagateatern
Medverkande: Andrea Geurtsen och
Mats Tielman Lindberg
Producent: Teater C
Scenografi: FyraG Art
Ljud: Oscar Alvarez
Speltid: ca 1 tim 20 min, ingen paus

”Det här är en vals ... en romantisk historia där allt är tillåtet”
Det är den 4 juli 1944. I ett
gammalt fallfärdigt viktorianskt
båthus, oönskat och bortglömt
precis som våra två huvudpersoner, utvecklas en lågmält rolig
och rörande kärlekshistoria.
Talley’s Folly är en hoppfull pjäs
om det omaka kärleksparet Matt
Friedman och Sally Talley som
inte setts på ett år men nu möts
i skymningen nere vid Missouri
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River. Det som följer är ett romantiskt drama där skuggan av det
pågående kriget, smärtsamma
minnen av flykt och gamla familjehemligheter gör det svårt för dem
att få varandra till slut ...
Den amerikanska dramatikern
Lanford Wilson skrev pjäsen
1979 och den spelas sedan
dess flitigt på scener runt om
i USA; en modern klassiker.
Talley’s Folly vann Pulitzerpriset
för drama 1980.

Biljetter: Medlemmar: gratis, övriga/familjemedlemmar: 150/80 kr.
Priset inkluderar Scenpass och ett års medlemskap i KARIL.

För allas trevnad – en föreställning om att vänligt men bestämt
krossa patriarkatet.

och Vara Konserthus. Nu är
det äntligen dags för en landsomfattande turné!

Denna nyskrivna föreställning
har ett feministiskt fokus, berör det
komplexa begreppet makt och
hämtar inspiration från Rebecca
Solnits uppmärksammade bok
Män förklarar saker för mig.
Verket har tagits fram som ett
Artist-in-residence i samarbete
mellan Stora Teatern i Göteborg

”Vi hoppas nå ut till alla dem
som funderar över maktstrukturer
och som är beredda att kliva upp
på nästa steg i den feministiska
kampens trappa där suffragetterna
tog de första stegen - en kamp
som pågår än idag.”
Tove Wiréen.

Biljetter: Scenpass: 160 kr, ordinarie: 200 kr, student/Skådebanan:
175 kr, under 21 år: 100 kr

29
sep

Foto: Håkan Jelk

Vacker och ordlös
kommunikation:

4
okt

Helena Franzén, en av Sveriges
främsta koreografer inom modern
dans, och den israeliske koreografen Ori Flomin träffades i
New York redan på 90-talet.
2012 påbörjade de sitt
samarbete med Meeting You.
Det ursprungliga temat berör
vänskap och samhörighet. Hur
uppstår och skapas vänskap?
Vad är det för slags dragningskraft hos människan som berör
och påverkar oss?

Tis 4 okt, 19.00, Sagateatern

Tor 29 sep, 19.00, Sagateatern

Medverkande: Birgitta Ulfsson och
pianist Lowe Pettersson
Texter: Tove Jansson och Birgitta Ulfsson
Musik: Erna Tauro
Speltid: ca 1 tim 30 min, ingen paus

Koreografi och dans: Helena Franzén
och Ori Flomin
Musik: Jukka Rintamäki
Producent: Lena Uhlander
Speltid: ca 50 min, ingen paus

Dansarna skildrar ingen
kärleksrelation utan en rad möten
där vänskap och samhörighet
utvecklas – konstnärlig såväl som
privat. Duetten är en suveränt
lyhörd studie i vad kroppar kan
förmedla; en ordlös kommunikation mellan två erfarna konstnärer
med stark integritet.
”Relationer och vänskap kan
aldrig tas för givna … ”Meeting
you” är mycket vacker.”
Eskilstunakuriren

Biljetter: Scenpass: 140 kr, ordinarie: 175 kr, student/Skådebanan:
150 kr, under 21 år: 75 kr. Erbjudande: Gå på både Meeting you och
I wish her well i höst - betala för en!

Muminminnen:

Tove Jansson
– Den
avslöjande
tröstaren

Meeting you

DANS

Foto: Ralf Ohlson

Föreställningen är en minnesfest i ord och toner. Birgitta
Ulfsson porträtterar författaren
Tove Jansson, som avslöjar och
tröstar med samma generösa
hand. Hennes rika och mång
fasetterade konstnärskap
– buret av glädje, ängslan
och äventyrslusta – är ständigt
aktuellt. Tillsammans med
pianisten Lowe Pettersson framför
Birgitta Ulfsson många av Tove
Janssons teatervisor, tonsatta av
Erna Tauro.

Birgitta Ulfssons skådespelarkarriär har pågått i över sextio
år på båda sidorna av Östersjön. Hon är bland annat känd
som Muminmamman i den första
tv-serien om Mumintrollen.
”Orden blänker på scenen som
om en filifjonka putsat dem.”
Lars Ring, SvD

Biljetter: Scenpass: 160 kr, ordinarie: 200 kr, student/Skådebanan:
175 kr, under 21 år: 100 kr
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20
okt

Foto: Trine + Kim Design Studio

Se det stora i det lilla:

25
okt

Foto: Linus Enlund

Normbrytande
skoluniformer:

I wish her well

JUCK

Tor 20 okt, 19.00, Sagateatern

DANS
Fyra kvinnor, en samling
berättelser, en mängd timglas
och en jättestor spegel.
Oslobaserade danskompaniet
Panta Rei vill beröra Sagapubliken genom såväl stillsam
reflektion som akrobatik och högt
tempo. Det är de små historierna
som berättas, vardagliga saker
som är både universella och
enormt betydelsefulla men som
ofta förbises och förblir osynliga i
historieskrivningen.

Koreografi: Anne Holck Ekenes och
Pia Holden
Dansare: Julie Drønen Ekornes, Silje Bævre
Lian, Henriette Hamli/Berit Lundene och
Kari Skotnes Vikjord
Producent: Panta Rei Danseteater
Musik: Nathaniel Reed
Scenografi: Fiona Chivers
Kostym: Caroline Drønen Ekornes
Ljus: Peter Albers
Speltid: 2 x 20 min

Berättelserna vi får ta del av
i akt 1 är självupplevda av kvinnor
i artisternas närhet. Akt 2 baseras
på en 16-årig flickas dagbok.
Hon är nu en 82-årig kvinna
som delat med sig av tankar
och erfarenheter till dansare och
koreograf.
Panta Rei samarbetar återigen
med den brittiska kompositören
Nathaniel Reed som skapat
melodisk och stämningsfull musik.

Biljetter: Scenpass: 140 kr, ordinarie: 175 kr, student/Skådebanan:
150 kr, under 21 år: 75 kr. Erbjudande: Gå på både Meeting you
8 och I wish her well i höst - betala för en!

Tis 25 okt, 19.00, Sagateatern

DANS
JUCK är en rörelse, JUCK är
aktivism, JUCK är makt, JUCK
är inte oops I did it again, JUCK
är dans. JUCK är.
Iklädda prydlig skoluniform
juckar fyra dansare med stenhård
blick. Bakom den propra klädseln
finns det plats för sexualitet, aggressivitet, ömhet och kreativitet;
dansarna i JUCK visar hur en
tar plats.
Det handlar om friheten att
uttrycka sig, om sexualitet,

Dansare: Shirley Harthey Ubilla,
Cajsa Godée, Madeleine Ngoma
och Emelie Enlund
Koreografi och koncept: JUCK
Musik: Eric Sjögren
Ljus: JUCK och Tobias Hallgren/
Henrik Wenne
Produktion: Follow the Rabbit
Speltid: 50 min, ingen paus

att ha kul och att vidga perspektivet på femininitet och kön.
Genom dans, ljus och ljud
förmedlas berättelser om vad
kvinnlighet är och vad det
kan vara.
”… förlösande att se dansarna
erövra scenen med en sådan
självklarhet.” Bibu-juryn 2016
Föreställningen ges med stöd av
Dans i Öst/Region Östergötland.

Biljetter: Scenpass: 160 kr, ordinarie: 200 kr, student/Skådebanan:
175 kr, under 21 år: 100 kr

3
nov

Foto: Ellinor Koda

Hyllad show kommer
till Linköping:

19
nov

Lör 19 nov, 19.00, Sagateatern

Regi och manus: America Vera-Zavala
Medverkande: Benin Al-Najjar, Ruhani,
Maryam Dinar, Sarah Ameziane och
Shama Vafaipour
Koreograf: Paloma Madrid
Kostym: Mariam Moufid
Ljus: Mira Svanberg
I samarbete med ung scen/öst
Speltid: 1 tim 20 min, ingen paus

Tor 3 nov, 19.00, Crusellhallen

Medverkande: Magnus Uggla & 3 musiker
Regi: Sunil Munshi
Producent: Riksteatern
I samarbete med Arenabolaget
Speltid: 1 tim 40 min, ingen paus

Den självbiografiska
monologen, signerad Martin

Luuk, kretsar främst kring hur
karriären startade och fram till
epokgörande skivan Om Bobo
Viking men gör även nedslag i
andra delar av hans karriär och
liv fram till idag.
Berättelser från barndomen,
hur popmusiken invaderade
honom, drömmarna och genombrottsåren på 70-talet varvas
med låtarna från samma period.

Biljetter: Scenpass: 395 kr, ordinarie: 495 kr, studerande och personer under 19 år: 345 kr. OBS! Biljettköp: Ticketmaster, Konsert & Kongress
och Turistbyrån. Ej Skådebanan.

Perspektivbyte:

Svenska
hijabis

Hallå!
Popmusik,
kickar å
kläder

Magnus Ugglas monolog Hallå!
Popmusik, kickar å kläder har
hyllats av en enad kritikerkår;
DN utsåg den till ”årets show”,
SR P1 Kulturnytt var ”betagen
av detta bedårande barn av
sin tid” och Aftonbladet ansåg
att Uggla var ”lysande som sig
själv”. Äntligen är det nu
Linköpings tur att få se showen!

Foto: Elin Berger

Benin, Ruhani, Maryam, Sarah
och Shama. Fem vanliga unga
kvinnor, fem svenska kvinnor med
olika helt vanliga intressen:
bakning, bildkonst, boxning,
fotokonst, pedagogik, fem
muslimska kvinnor med sjal
omgärdade av ett samhälle som
ser dem som ovanliga.
I den svenska debatten är
hijaben ofta kopplad till rasistiska
fördomar där muslimska kvinnor
porträtteras som passiva offer.

America Vera-Zavala vill i sin
regidebut bryta med denna
stereotyp genom att låta svenska
hijabis kliva fram, ta plats på
scen och själva föra sin talan.
Communityteater är en teaterform som bygger på människors
egna berättelser. Precis som i en
traditionell teaterpjäs har föreställningen en dramaturgi och tydlig
regi men det centrala är att
publiken får möta personerna som
bär på berättelserna.

Biljetter: Scenpass: 160 kr, ordinarie: 200 kr, student/Skådebanan:
175 kr, under 21 år: 100 kr
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23
nov

Foto: Saga Berlin

Thelma & Louise
i allmogestil:

30
nov

Fäboland

Ons 30 nov, 19.00, Sagateatern

Medverkande: Sara Parkman och
Samantha Ohlanders
Text: Sara Parkman
Musik: Sara Parkman, Samantha
Ohlanders och Hampus Norén
Regi: Lisa Färnström
Producent: Riksteatern
Speltid: 1 tim 15 min, ingen paus

Varje sommar åkte tjejer, kvinnor
och tanter upp till fäbodarna i
skogen. Inte på semester men
för att arbeta hårt och umgås och
ha det lite gött och mansfritt.
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Fäboland utgår från fäbodarna
som en matriarkal utopi. Det
handlar om den svenska folkmusikens historia ur ett annat perspektiv, om en bortglömd historia.
Sara Parkman och Samantha
Ohlanders är några av Sveriges
vassaste folkmusiker och med sin
musik, som hörs på bygdegårdar
och nattklubbar, för de folkmusiken in i nutidens Sverige.

Biljetter: Scenpass: 160 kr, ordinarie: 200 kr, student/Skådebanan:
175 kr, under 21 år: 100 kr

Drömmar och
utanförskap:

Nina – a story
about me and
Nina Simone

Ons 23 nov, 19.00, Sagateatern

Välkomna till Fäboland!
Här härskar flicktanter ostört och
sången är det bästa vapnet
mot skogens faror. Fäboland är
Thelma och Louise i allmogestil
– en musikalisk folkmusikkabaré
i hemvävt.

Foto: Josette Bushell-Mingo: Urban Jörén. Foto
Nina Simone: Jack Robinson. Grafik: Mam Foon

Medverkande: Josette Bushell-Mingo,
Shapor Bastansiar och 2 musiker
Regi: Dritero Kasapi
Scenografi: Rosa Maggiora
Producent: Riksteatern
Speltid: 2 tim, ingen paus
Föreställningen ges på engelska.

Josette Bushell-Mingo möter
Nina Simone. Vi befinner oss i
ett laboratorium där den svarta
kroppen och själen dissekeras
och rör oss från 1964 – då
hoppet var starkt och amerikanska
medborgarrättsrörelsen stod på
sin topp – till en tuff nutid där
svartas utanförskap är större
än någonsin även i Sverige.
Vi följer Josettes och Ninas tuffa,
smärtsamma beslut. Vi tar del
av hopp och drömmar, sorg och

framgång. Hur fattade artisten
Nina sina beslut? Vad kostade
de? Hur vågade hon? Vad har
förändrats sedan dess – har det
blivit bättre?
– Nina hjälper mig att navigera
i en värld där kampen mot
rasism kan kännas hopplös,
säger Josette Bushell-Mingo.

Biljetter: Scenpass: 160 kr, ordinarie: 200 kr, student/Skådebanan:
175 kr, under 21 år: 100 kr

HÖSTEN 2016 BJUDER PÅ:
Modern klassiker, patriarkatkross,
dansmöten, muminmamman,
vardagsberättelser, normbrytande
skoluniformer, popmusik,
kickar å kläder, svenska hijabis,
fäbodar, folkmusik och Nina Simone
KARIL – tar spännande scenkonst
till Linköping
Samarbetspartners

Sponsor

För levande scenkonst
– välkommen som medlem!
Som medlem i KARIL får du medlemskortet Scenpass Sverige. Medlemskapet kostar 150 kr
för den första medlemmen i familjen och 80 kr för övriga. Enklast blir du medlem genom att
klippa ut, fylla i och skicka in blanketten här nedanför. Du kan också lämna uppgifterna genom
KARIL:s hemsida www.karil.se, eller lösa medlemskap i samband med våra föreställningar på
Sagateatern. Medlemskapet gäller i ett år från inköpsdagen och ger rabatter på föreställningar
över hela landet. En förteckning över alla förmåner finns på www.riksteatern.se.
Många av KARIL:s medlemmar är aktiva med till exempel marknadsföring. Vill du också bli mer
delaktig och påverka kulturutbudet i Linköping – kontakta någon i KARIL:s styrelse.
Vi ses på teatern!

Ja, jag vill bli medlem i KARIL – kulturarrangörer i Linköping och få Scenpass Sverige
som ger mig mängder av rabatter landet runt! Kostar 150 kr för ett år, 80 kr för familjemedlem.
Namn:
Född (år mån dag): 				

PLATS
FÖR PORTO

Adress:
Postnr och ort:
E-post:					Telnr:
Jag samtycker till att ovanstående uppgifter kommer att finnas i Riksteaterns medlemsregister för utskick av diverse
medlemsinformation, även från samarbetspartners i Scenpass Sverige om aktuella förmåner.

Ort och datum:
Namnteckning:

KARIL Kulturarrangörer i Linköping
c/o Skådebanan
Drottninggatan 40
582 27 LINKÖPING

